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Ediția a 4-a a Forumului de Peisaj LE:NOTRE (LE:NOTRE Landscape Forum Bucharest 2015) a 

reunit specialiști internaționali din variate domenii ale problematicii peisajului pentru a interacţiona în 

cadrul unor ateliere interdisciplinare organizate în București în perioada 21-25 aprilie 2015.  

Forumul LE:NOTRE este un eveniment care în fiecare an începând cu edițiile anterioare din Antalya 

(2012), Roma (2013) și Sarajevo (2014) a fost organizat în zone ale Europei cu peisaje aflate în pericol. 

Ceea ce face ca Forumul LE:NOTRE să fie diferit față de alte evenimente europene legate de peisaj, este 

accentul pus pe dialog și dezbateri oferind o oportunitate unică de a interacționa cu profesioniști 

implicați în variate domenii ale probematicii peisajului (peisagistică, planificare urbană și regională, 

arhitectură, geografie, agricultură, silvicultură, științe politice și sociale, istorie și științe culturale, turism 

și economie, planificarea traficului și a infrastructurii, inginerie, hidrologie, protecția naturii și ecologie). 

Scopul este de a crea un mediu propice pentru a promova atât generarea de noi idei și proiecte didactice 

și de cercetare, cât și colaborarea între teorie și practică.  

Acest Forum este foarte apreciat în rândul participanților fiind un eveniment bazat pe practică, în care 

experiența internațională a participanților este benefică în crearea unor strategii de dezvoltare pentru 

zonele propuse. Tema de studiu a ediției de anul acesta a fost reprezentată de salba de lacuri amplasată 

de-a lungul râului Colentina având scopul revitalizării și transformării acestei zone care prezintă un 

imens potențial pentru dezvoltarea durabilă a capitalei României.  

Ediția de anul acesta a reunit 110 participanți, 31 studenți și 79 profesioniști și experți, provenind din 21 

țări dintre care 17 țări membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Elveția, 

Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Lituania, Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia, România, 

Serbia, Slovacia, Turcia, Ungaria). 

Participanții - membri ai mediului academic, profesioniști și reprezentanți ai administrațiilor publice sau 

ai sectorului non-guvernamental, au explorat peisajul Colentinei prin patru ateliere care au inclus 

excursii, dezbateri și mese rotunde pe următoarele teme: 

 Creștere urbană și dipersie periferică: 

peisajul periferiilor; 

 Turism durabil și activități de agrement: 

viziuni asupra regenerării peisajului prin 

prisma dezvoltării turismului; 

 Patrimoniu și identitate locală: permanență, 

patrimoniu, specificitate și dinamici ale 

identității peisajului; 

 Periferii rurale și peisaje productive: peisaje 

rurale multifuncționale și dimensiunea economică;  
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Ediția a 4-a a Forumului a organizat prima competiție studențească internațională LE:NOTRE 

menită să sprijine abordări integrate în peisajul urban și periurban, realizate de echipe multidisciplinare 

de studenți având tema (Re)Descoperirea colierului de smarald: Salba de lacuri a râului Colentina. 

LE:NOTRE Landscape Forum Bucharest 2015 a fost organizat de Institutul LE:NOTRE în parteneriat cu 

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București (USAMV București), Universitatea 

de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București (UAUIM), Asociația Peisagiștilor din România (AsoP) 

și Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR).  

 

Prima zi a Forumului – 21.04.2015 a fost dedicată: 

 Expoziției și premierii proiectelor participante la competiția studențească 

internațională (Re)Descoperirea colierului de smarald: Salba de lacuri a râului Colentina; 

 Expoziției posterelor care prezintă activitatea profesională sau științifică a participanților; 

 Colocviului doctoral din domeniul peisajului; 

 Atelierului ținut de reprezentanți ESRI România pe tema explorării potențialului de modelare și 

monitorizare bazat pe sistemul GIS (Sistem Informațional Geografic);  

 Introducerii în peisajul urban al Bucureștiului 

susținute de: 

o Gheorghe Pătraşcu, Arhitectul șef al 

Bucureștiului care a prezentat obiectivele 

Convenției Europene a Peisajului; 

o Tiberiu Florescu, Decanul Facultății de 

Urbanism care a prezentat Planul Urbanistic 

General al Bucureștiului.   

 

 

 

Colocviu doctoral: expoziția posterelor participanților și dezbaterea  despre modul de a crea o bună  întrebare de cercetare 

 

 

http://www.usamv.ro/
https://www.uauim.ro/
http://www.asop-bucuresti.ro/
http://conferinta-apur.ro/wp/
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Competiția studențească internațională (Re)Descoperirea colierului de smarald: Salba de 

lacuri a râului Colentina  

21 de echipe formate din studenți provenind din 8 țări și-au imaginat un viitor alternativ pentru salba de 

lacuri a râului Colentina aflată în nordul Bucureștiului. Proiectele sunt rezultatul competiției 

internaționale de idei organizată premergător celei de-a patra ediții a Forumului de Peisaj LE:NOTRE. 

Scopul competiției a fost sprijinirea abordărilor integrate și holistice pentru peisajul urban și periurban 

cu ajutorul echipelor multidisciplinare de studenți care au elaborat planuri și propuneri de intervenție 

pentru diferite zone din aria propusă pentru studiu.  Valoarea totală a premiilor însumează 1800 euro.  

 

Premiul I a fost câștigat de 3 studenți români care studiază la TU Delft (Olanda): Maria Alexandrescu, 

Claudiu Forgaci, Anca Ioana Ionescu.  

Titlul proiectului: 342.914 km de schele (342.914km 

scaffolding) 

Marele plus al proiectului câștigător este considerarea stării 

existente și a problemelor sitului ca oportunități de dezvoltare. 

Strategia se bazează pe rețeaua ascunsă a proceselor urbane 

naturale și spontane ale periferiei. Această strategie propune 

dezvoltarea unui coridor verde-albastru continuu și 

consolidarea relațiilor cu Bucureștiul. Componenta cheie a 

strategiei este un modul adaptabil la particularitățile fiecărui 

lac și capabil să-l conecteze cu peisajul mai larg. Schela 

reprezintă o structură care este împărtășită atât de oraș cât și 

de natură prin inele exterioare și interioare încrucișate cu un 

set de legături radiale, încurajând interacțiunea socială și 

spațială. 

Proiectul câștigător propune un plan de management al sitului dezvoltat în diferite faze prin care oamenii 

vor fi uimiți de ceea ce pot face în natură. Prima fază a strategiei conectează, asanează și mărește gradul 

de conștientizare: zonele industriale dezafectate și apa trebuie curățate și activitățile precum grădinăritul 
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comunitar, ciclismul, sportul și inițiativele locale sunt încurajate. În a doua fază, cadrul este consolidat 

printr-o rețea de mobilitate lentă de-a lungul lacurilor, continuă  și ușor accesibilă de oriunde din 

București. În a treia fază, locuitorii vor putea înota în apa care a fost complet curățată prin procese 

naturale.  

Premiul II a fost câștigat de Miruna Drăghia, Elena Rus, Agota Barabas, Andreea Toma, studente la 

Facultatea de Urbanism  a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București, cu proiectul 

intitulat Infrastrucura verde și gestionarea apelor (Green Infrastructure and Water 

Management). 

Premiul II a fost câștigat de Rini James și Adriana Pápic  studenți în Germania la Weihenstephan-

Triesdorf University of Applied Sciences, cu proiectul intitulat Maidanul prinde formă (Maidan takes 

shape). 

Premiul III a fost câștigat Kinga Jánossy, Andreia Oshiro, Anna Szilagyi-Nagy studente în Germania la 

Nürtingen-Geislingen University, cu proiectul intitulat Matricea periferiei productive (Productive 

Periphery Matrix). 

Premiul IV a fost câștigat Anca Andrei, Ana-Iulia Pandele, Florentina Costache, Mariuța A. Sitaru  

studente la Facultatea de Horticultură a Universității de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară 

Bucureşti, cu proiectul intitulat Orașul grădină București (Bucharest Garden City). 

Premiul V a fost câștigat Andreea Daniela Machidon și Cristina-Daniela Baltoi studente la Facultatea de 

Arhitectură a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București, cu proiectul intitulat 

Integrare și conectare (Integration and Connection).  
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Ziua deschiderii oficiale – 22.04.2015 a fost dedicată problemelor legate de implementarea 

Convenției Europene a Peisajului. Ministrul Educației și Cercetării Științifice, Sorin Mihai Cîmpeanu a 

deschis lucrările Forumului și a salutat această inițiativă internațională.  

Evoluția internațională și locală a Convenției Europene a Peisajului a fost prezentată de doamna 

Maguelonne Déjeant-Pons - Secretarul Executiv al Convenției Europene a Peisajului în cadrul Consiliului 

Europei și de doamna Anca Ginavar - șef serviciu în cadrul Serviciului Amenajarea teritoriului si 

urbanism a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP).

 

Prezența acestor personalități accentuează, atât la nivel național cât și european, recunoașterea 

importanței demersurilor pentru validarea peisajului ca parte esențială a calității vieții pentru oamenii de 

pretutindeni precum și abordarea la orice nivel educațional a problematicilor privitoare la valorizarea, 

protecția, managementul și amenajarea peisajelor. 

Proiecte dezvoltate în România în cadrul dimensiunii operaționale și educaționale a MDRAP: 

 Elaborarea metodologiei de identificare şi de evaluare a peisajului, pe baza studiului-pilot al 

„zonei naturale şi construite de interes naţional Borduşani” 

 Elaborarea de ghiduri de diseminare a informaţiilor şi educare a populaţiei - Ghid de valorificare 

a patrimoniului rural 

 Elaborarea de ghiduri de diseminare a informaţiilor şi educare a populaţiei – Ghiduri ilustrate de 

urbanism şi de construire 

(http://www.cjalba.ro/wpcontent/uploads/2013/10/Reglem_urbanistopt.pdf, 

https://www.bnab.ro/2012/proiecte/7/69/,  

http://www.cjalba.ro/wpcontent/uploads/2013/02/regl_Valea_Sebesopt.pdf,http://propark.ro/

images/uploads/file/publicatii/Ghid%20P%20Craiului-extras.pdf ) 

 Strategie transnaţională de dezvoltare teritorială durabilă a zonei riverane Dunării cu accent pe 

turism - proiect finanțat prin programul operațional SEE 2007-2013. Proiect pilot 5: “Greenways 

along the Danube” 

 Common Strategy for Sustainable Territorial Development of the cross-border area Romania-

Bulgaria ( http://spatial-cbc.eu http://spatial-branding.eu/, http://www.spatial-landscapes.eu/)  

http://www.cjalba.ro/wpcontent/uploads/2013/10/Reglem_urbanistopt.pdf
https://www.bnab.ro/2012/proiecte/7/69/
http://www.cjalba.ro/wpcontent/uploads/2013/02/regl_Valea_Sebesopt.pdf
http://propark.ro/images/uploads/file/publicatii/Ghid%20P%20Craiului-extras.pdf
http://propark.ro/images/uploads/file/publicatii/Ghid%20P%20Craiului-extras.pdf
http://spatial-branding.eu/
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În urma introducerii în contextul Convenției Europene a Peisajului, reprezentanții instituțiilor 

organizatoare, prorectorul USAMV București Florin Stănică, rectorul UAUIM Zeno Bogdănescu, 

președintele AsoP Alexandru Ciobotă și președintele APUR Gabriel Pascariu au întâmpinat participanți. 

 

Președintele Institutului LE:NOTRE, Richard Stiles a prezentat în 

detaliu obiectivele institutului și ale Forumului de Peisaj.  

Institutul LE:NOTRE (Landscape Education: New Opportunities for 

Teaching and Research in Europe) a fost înființat sub auspiciile ECLAS, 

Consiliul European al Școlilor de Arhitectură a Peisajului, ca o 

organizație umbrelă pentru colaborare interdisciplinară între educație, 

cercetare și practică inovatoare în domeniul peisajului. Scopul 

Institutului LE:NOTRE este de a dezvolta și consolida legăturile dintre 

educația în domeniul problematicii peisajului și cercetarea și practicile 

inovatoare din sectoarele public, privat și non-profit. 

Moderatorul sesiunii de deschidere a fost Președintele ECLAS, Simon 

Bell care a reamintit obiectivele Consiliului European al Școlilor de 

Arhitectură a Peisajului și a subliniat importanța forumului pentru 

dezvoltarea academică a arhitecturii peisagistice în Europa. 
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Vizite de-a lungul râului Colentina și grupurile de lucru 

După-masa zilei de 22 aprilie a fost rezervată excursiilor pe sit în cadrul celor patru atelier tematice. 

Grupurile interdisciplinare de lucru au vizitat următoarele destinații: creștere urbană și dispersie 

periferică - Chitila-Mogoșoaia, turism durabil și activități de agrement – Cernica, patrimoniu și 

identitate locală - cartier Floreasca, periferii rurale și peisaje productive - Pantelimon. Aceste excursii au 

fost menite să ajute echipele pluridisciplinare în înțelegerea specificului și contextului local pentru a 

putea elabora strategii de dezvoltare durabilă a salbei de lacuri a râului Colentina.  

 

Vizite: lacul Cernica,  pădurea Cernica și Cartierul Floreasca 

Ziua a 3-a a Forumului,  23 aprilie, a fost o zi de muncă în echipă în cadrul acestor ateliere, iar peisajul 

Colentinei a fost analizat mai profund, inclusiv prin mese rotunde la care au participat experți locali, în 

vederea propunerii unor linii de dezvoltare a acestei zone, care au fost prezentate în ziua închiderii 

Forumului- sâmbătă 25 aprilie. 

 

Ziua conferințelor tematice – 24.04.2015  a fost destinată invitaților specialiști care au ținut 

prezentări legate de fiecare dintre cele 4 teme ale atelierelor. Grupurile de lucru au continuat atelierele 

după-amiaza și în paralel a avut loc o întâlnire regională a asociației internațională a urbaniștilor – 

ISOCARP. 

 

 Creștere urbană și dispersie periferică: Milica Bajic-Brkovic, Președinte ISOCARP și profesor 

de Planificare urbană la Universitatea din Belgrad, a prezentat perspective ale provocărilor cu care se 

confruntă orașele post-socialiste. 



 

9 

 Turism durabil și activități de agrement: Liisa Tyrväinen, Institutul finlandez de resurse 

naturale, a arătat perspective asupra rolului pădurilor periurbane în recreere și bunăstare și a 

prezentat conceptul turismului bazat pe natură. 

 Patrimoniu și identitate locală: Irina Tulbure-Moldovan, arhitect și lector la UAUIM București,  

a prezentat Arhitectura și Urbanismul din România în perioada 1944-1960. 

 Periferii rurale și peisaje productive: Giovanni Scudo, Politehnica din Milano, este specializat 

în energie și aprovizionare cu alimente din producția locală. În proiectul de cercetare Bio-regio din 

Lombardia, Italia, a dezvoltat abordări și instrumente pentru a forma sisteme alimentare locale 

sustenabile.  

 

Ziua închiderii Forumului – 25.04.2015 a fost dedicată prezentării rezultatelor acestei ediții prin: 

 Prezentarea rapoartelor atelierelor tematice elaborate de echipele interdisciplinare; 

 Prezentarea Declarației pentru salba de lacuri a râului Colentina (Declaration for Colentina 

Lakes); 

 Masa rotundă interdisciplinară a Forumului LE:NOTRE unde reprezentanți ai autorităților 

publice locale, ai organizațiilor non-guvernamentale, ai societății civile și ai mediului academic au 

discutat despre oportunități și piedici în vederea dezvoltării viitoare a salbei de lacuri amplasată 

de-a lungul râului Colentina. Discuția a fost foarte constructivă și profundă. O documentație 

completă va fi inclusă în publicația forumului. 

Cele două rezultate concrete ale Forumului LE:NOTRE vor fi publicate în perioada 

următoare desfășurării evenimentului: 

 Declarația pentru salba de lacuri a râului Colentina  este un document care are scopul 

de a genera o dezbatere mai profundă într-o manieră continuă, inclusivă și sustenabilă implicând 

mai mulți actori și poate fi utilizat drept ghid de orientare pentru dezvoltarea durabilă a salbei de 

lacuri amplasată de-a lungul râului Colentina.  Cel mai important mesaj al acestei declarații este 

că salba de lacuri este un bun public și o resursă strategică pentru viitor. Această declarație a fost 

realizată de participanți și experți locali în timpul Forumului. Varianta finală a acestei declarații 

este disponibilă aici. 

 Publicația LE:NOTRE Landscape Forum Bucharest 2015  este o analiză profundă a 

peisajului și oportunităților salbei de lacuri a râului Colentina în care participanții vor elabora 

strategiile de dezvoltare durabilă a zonei pe cele patru tematici abordate în cadrul Forumului. 

Această publicație va fi prezentată în cadrul ediție a 5-a a Forumului de Peisaj LE:NOTRE care va 

avea loc în martie 2016 în Cipru.   

 

http://landscape-diary.net/colentina/?page_id=18
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Rezultate ateliere tematice 

 

 Creșterea urbană și dispersie periferică (33 participanți - 23 profesioniști și 10 studenți) 

Tematica peisajului aferent dispersiei urbane în zonele periferice a fost discutata în cadrul grupului 

plecând de la observația directă a zonei supuse analizei - zona nord vestică a Bucureștiului, între 

Bucureștii Noi, Chitila- Mogoșoaia și zona șos. Sisești- adiacent malurilor lacurilor Grivița, Străulești și 

Mogoșoaia. În urma vizitei pe sit cuprinzând un itinerar relevant, grupul de lucru - alcătuit din 

participanți din 14 țări europene - a luat contact cu o realitate prea puțin cunoscută - aceea a  periferiilor 

urbane - zone contrastante, frapante, ambigui, cuprinzând fragmente de țesuturi cu tipologii diferite, 

arhitecturi din epoci variate, ruine industriale, elemente vegetale de calități diferite, ecosisteme în 

degradare, etc. Impresiile vizitei pe sit s-au concretizat într-un "portret" al periferiei Nord-vestice și 

generând o abordare particulară a acestui subiect. Grupul de lucru s-a divizat în 3 subgrupe pe tematici 

distincte: 1) morfologie și percepție spațială, 2) mediu și ecologie și 3) aspecte socio- economice și 

administrative.  

Abordarea analitică s-a dezvoltat în jurul ideii de captare a valorii și potențialului peisagistic, in sensul 

recomandărilor Convenției Europene a Peisajului, potrivit căreia trebuie luat în studiu orice peisaj, nu 

doar cele frumoase sau excepționale. În cadrul demersului, un rol important l-au avut discuțiile, 

prezentările și masa rotundă organizată în cea de-a doua zi a atelierului, în cadrul căreia au fost invitați 

experți locali atât din administrația centrală, cât și din cea locală, din educația de urbanism și 

peisagistică, din domeniul imobiliar și din societatea civilă. Informațiile și ideile vehiculate în cadrul 

acestor discuții au stat la baza conturării unei diagnoze conceptuale a zonei studiate și a unei abordări 

strategice bazate pe re-gândirea relației dintre oraș și lacuri, accentul căzând pe necesitatea re-câștigării 

accesibilității și a atractivității publice necesare zonei limitrofe lacurilor. Un aspect fundamental al 
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acestei problematici a peisajului periferiilor a fost cel al unei gestiuni integrate, supra-locale, acționând în 

sensul reconcilierii conflictului dintre forța urbanizării și cea a elementelor naturale aferente lacurilor. 

 Turismul durabil și activitățile de agrement (24 participanți - 15 profesioniști și 9 studenți)  

Grupul de lucru Turismul durabil și activități de agrement a analizat cea mai estică parte a salbei de 

lacuri Colentina - peisajul din jurul lacului Cernica, cunoscut de populația locală pentru mănăstirea 

Cernica. Zona se caracterizează prin mai multe elemente diferite de peisaj toate având un potențial 

pentru activități recreative. Lacul și imensa pădure Cernica fac parte din rețeaua Natura 2000. În plus 

față de aceste elemente există încă mult potențial ascuns, cum ar fi sit-ul neolitic. Cu toate acestea, noile 

infrastructuri rutiere, care vor tăia 3ha din pădure, și clădirile comerciale care urmează să fie construite 

în viitorul apropiat vor aduce schimbări mari. 

Obiectivul acestui atelier a fost de a sublinia un viitor alternativ pentru peisajul lacului Cernica, un viitor 

care ar include activități recreative în primul rând pentru cetățenii din București, dar și pentru turiști. 

După o excursie de jumătate de zi grupul a încercat să dobândească o înțelegere mai profundă a 

peisajului prin identificarea punctelor sale forte și slabe, precum și forțele majore care pun presiune pe 

această zonă. Pe baza acestor concluzii o analiză a vulnerabilității a fost efectuată în scopul de a afla care 

zone ar putea fi influențate negativ de creșterea activităților de agrement. Aceste descoperiri au fost 

suprapuse cu zonele care ar fi potrivite pentru diferite forme de recreere. Astfel, a fost identificată 

capacitatea peisajului pentru includerea activităților de agrement. 

Pe această bază, poate fi construită o strategie pentru creșterea activităților de agrement, cu toate 

beneficiile economice pozitive legate de acest lucru, fără a afecta sau chiar distruge potențialul peisajer 

care este capitalul fundamental al turismului. S-a constatat că peisajul lacului Cernica are un potențial 

ascuns care merită o mai bună articulare și conexiune la contextul mai larg al Bucureștiului. În mod 

evident, peisajul lacului Cernica are nevoie de o viziune coerentă în diferitele limite administrative care 

traversează teritoriul său. În mod ideal, o viitoare strategie ar relaționa zona la contextul mai larg al 

regiunii Dunării.  

 Patrimoniul și identitatea locală (25 participanți - 20 profesioniști și 5 studenți) 

Grupul care a abordat tematica patrimoniului si identitatii și-a concentrat activitatea pe cartierul 

Floreasca,  aflat lângă lacul omonim ce face parte din lanțul râului Colentina. Cartierul a fost 

construit, conform surselor oficiale, de arhitectul Corneliu Rădulescu în două etape 1956-1958 (72 blocuri 

cu 2100 de apartamente) și 1958-1959 (57 blocuri cu 1342 de apartamente). Proiectul a fost realizat la 

sfârșitul perioadei staliniste (perioada socialismului realist), influențată de modelul sovietic al 

cvartalului - o unitate urbană de locuințe organizate în jurul spațiilor comunitare, cu clădiri joase și o 

prezență foarte puternică a facilităților comunitare (școli, gradinițe, cinematografe).  
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Obiectivul acestui atelier a fost să reevalueze valoarea patrimoniului arhitectural și urbanistic comunist, 

pentru a depăși stereotipurile obișnuite și pentru a face loc unei perspective obiective. A fost luat în 

considerare și faptul că din patrimoniul socialist fac parte și structurile comunitare și modelele spațiilor 

deschide. Discuțiile de grup s-au axat pe trei aspecte majore: menținerea structurii peisajului și a 

spațiilor deschise, actorii care trebuie  implicați și nevoia de o mai bună conectivitate cu peisajul urban 

înconjurător. Grupul a definit specificitatea modelelor peisajului din cartierul Floreasca ca reprezentând 

patrimoniul real al acestei zone. Elementele importante sunt spațiile mari libere, cu vegetație, dintre 

blocuri care sporesc activitățile sociale și simțul comunității. Aceste goluri sunt în pericol fiind tot mai 

dese funcțiunile private și construcțiile aferente acestora. Elementele unei strategii de îmbunătățire ar 

putea fi: promovarea valorii schemelor de proiectare și plantare istorice, dezvoltarea de plimbări 

tematice, conexiuni la o rețea urbană mai amplă de biciclete. "Societatea de la colțul străzii ", ca un model 

de spațiu public, trebuie să fie valorizată, prezervând spațiile necesare acestei structuri comunitare. 

Grupul a continuat cu dezvoltarea de modele de schimbare diferite pentru cartierul Floreasca care vor fi 

detaliate în publicația forumului. 

 Periferiile rurale și peisajele productive (28 participanți - 21 profesioniști și 7 studenți) 

Tematica grupului de lucru de “Periferii rurale și peisajele productive” este relaţionată dezvoltării 

periferiei rurale a Bucureştiului şi producţiei locale de hrană. Grupul format de profesionişti din 7 țări 

europene, a analizat peisajul de producţie adiacent lacurilor Pantelimon I şi II. În vizita pe sit,  grupul a 

luat contact cu peisajul periferic rural al zonei, cu producţia locală de hrană, discutând cu ciobanii locali, 

cu managerul ultimei ferme de producţie a laptelui și cu vânzătorul produselor locale ale Mănăstirii 

Cernica.  Un rol important l-au avut şi discuţiile cu invitații în cadrul atelierului, experţi locali din 

administraţia orașului Pantelimon, specialişti din mediul academic UAUIM, USAMV şi din Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, grupul de lucru dezvoltând, astfel, mai multe strategii pentru 

îmbunătățirea calității peisajului și mediului precum şi pentru rezolvarea problemelor sociale și 

dezvoltare de activități recreative în zonă. 

Prima strategie este dezvoltată pe ideea Fermei Educaţionale, a Fermei de Producţie a laptelui, ultima 

rămasă în periferia rurală adiacentă Bucureștiului cât şi pe produsele Mănăstirii Cernica. Transformarea 

fermei într-o proprietate multifuncţională care produce lapte, brânză, legume şi fructe cu un flux circular 

de materiale, deşeuri şi energie. A fost propusă dezvoltarea unui demers de tip „healthy food” (mâncare 

sănătoasă) prin furnizarea unor grădini comunitare și educaţionale şi formule noi de tipul „pick your 

own” (culege singur) prin abonarea săptămânală la pachete cu alimente. Această strategie leagă 

producţia principală de comunitate, creează noi locuri de muncă în orașul Pantelimon şi ajută la 

dezvoltarea comunităţii, cu accent pe horticultură şi agricultură urbană responsabilă la nivelul unei 

producţii intensive. 
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A doua strategie are ca scop îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii verzi – albastre, 

colaborare socială și rețele de agrement. Luând ca studiu de caz periferia oraşului Milano, strategia are ca 

scop formarea unor asociații de locuitori, împreună cu micii fermieri. Crearea unei rețele de producători 

mici locali cu piețele locale și conectarea cu producătorii agro-alimentari şi industriali şi formarea unei 

mărci locale puternice pentru Ferma de lapte Pantelimon şi Mănăstirea Cernica.  

A treia strategie presupune un plan strategic global ce include calitatea peisajului, a spaţiului urban 

deschis si diversificarea zonelor rezidenţiale şi de afaceri. Există două procese: discuţii si dezbateri la 

nivel guvernamental şi capacitatea de construire a actorilor locali: rezidenţi, producători  şi întreprinderi. 

Aceste trei strategii pot ajuta la dezvoltarea calităţilor existente în orașul Pantelimon şi promovarea 

economiei locale prin securitate alimentară şi încurajează integrarea practicilor agricole deja existente şi 

a părţii de producţie în dezvoltarea periferiei Bucureştiului. 

 

Datorită programului condensat al atelierelor nu a fost posibilă o aprofundare a subiectelor, însă 

publicația forumului va include toate concluziile și ideile în detaliu. 

Link-uri utile 

Website LE:NOTRE Institute: http://www.le-notre.org/ 

Email LE:NOTRE Institute: office@le-notre.org    

Website LE:NOTRE Landscape Forum 2015: http://forum.ln-institute.org/  

Facebook: www.facebook.com/LENOTREInstitute  

Twitter: @LENOTREInst   

#LandscapeForum  
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